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1.Koosoleku otsustusvõimelisuse selgitamine ja päevakorra kinnitamine
11.juuni 2012 seisuga on MTÜ Eesti Kuldsete Retriiverite Tõuühingus(EKRÜ) 72
liiget, neist hääletusõiguslikke 69. EKRÜ põhikirja kohaselt on
otsustusvõimelisuseks vajalik vähemalt ¼ (s.o. 18 liiget) liikmete osavõtt.
Koosolekule oli kohale tulnud 7 inimest, kes kokku esitasid 11 volikirja
(nimekiri ja volikirjad lisatud protokollile)
Seega oli üldkoosolek 18 häälega otsustusvõimeline.
2.Päevakorra kinnitamine
Üldkoosoleku kokkukutsumisel oli teatavaks tehtud järgnev päevakord:
2.1. 2011 majandusaastaaruande kinnitamine
2.2. Vaba arutelu
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
Päevakorrapunkt 2.1.
Koosolijad tutvusid majandusaasta arundega ja M.Kalle luges ette
tegevusaruande ja revidendi poolt koostatud otsuse. Vigu ja ebatäpsusi ei
avastatud ning pandi hääletusele majandusaasta aruande kinnitamine.
OTSUS: kinnitati majandusaasta aruanne ühehäälselt.

Päevakorrapunt 2.2
a)Vaba arutelu käigus tekkis küsimus liikmete arvu vähenemise kohta. Kõige
rohkem on olnud liikmeid 162, hetkel alles 72. Varem võtsid kasvatajad
liikmeteks terve pesakonna, sest nii sai soodsamalt.Soodustus kehtib ka praegu.
Varem toimusid üritused vaid liikmetele, nüüd seda piirangut pole olnud, ehk
on see olnud üheks põhjuseks. Otsustati uuesti teema päevakorda võtta
suvepäevadel 13.-15.07.12 laupäeva õhtul. Vastasisuline teade pannakse
kodulehele ja saadetakse info ka kasvatajatele mailile.
b)Kuluaaride jutt, et volikogu on kinnitanud uue tśemp tiitlite statuudi, kus pole
enam vaja mõne teise FCI liikmesriigi ts.tiitliga tarvis teha tõukatset, sest ühe
EST SERT´iga kinnitatakse EST VCH tiitel. See hakkab kehtima 01.07.2012.
c)Tehti teatavaks, et nov.2012 lõpeb praegusel juhatusel tegevus ja paluti
hakata mõtlema uute kandidaatide leidmiseks.
d)Samuti 2013 lõppevad käesolevad aretusreeglid, seoses sellega mõelda, kas
jätkata samade reeglitega või neid muuta. Katri tegi ettepaneku kirjutada lahti,
mis tähendab A, B, C jne koera düsplaasiatulemuste juures. Ja panna lingid
juurde, kuidas tõlgendada teiste maade düsplaasiauuringu tulemusi.
Paluti muuta düsplaasiauuringute tabelis hiljuti muudetud koerad paremini
nähtavaks.
Vaba arutelu teemad võeti teadmiseks.
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